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Voorwoord  

De GMR presenteert hier het jaarverslag van het kalenderjaar 2021. 

In dit verslag geven we aan waar we ons als GMR het afgelopen jaar mee bezig hebben 

gehouden. Het verslag gaat niet in detail in op de activiteiten van de GMR maar geeft inzicht 

in de manier waarop de GMR haar taken heeft vervuld. 

Het kalenderjaar 2021 was weer een bijzonder jaar als gevolg van Covid-19. Wederom 

hebben de scholen digitaal onderwijs op afstand moeten geven. Ook de vergaderingen van 

de GMR hebben vaak online plaatsgevonden. Ondanks dat deze situatie heel ingrijpend is 

geweest en veel gevraagd heeft met name van de leerkrachten maar ook van het bestuur, 

hebben wij een positief jaar achter de rug. 

In juli namen we afscheid van de voorzitter van de GMR Mark Kuper. De functie is intern 

ingevuld. Ook mochten we 5 nieuwe leden welkom heten. 

In september startte een jaar van vernieuwing. Vernieuwing van samenstelling van de GMR, 

maar ook een jaar waarin we ons als GMR gingen bezinnen op onze drijfveren: waarom heb 

je gekozen voor de GMR. 

Samen met trainer/begeleider en adviseur Kees Roest zijn we als GMR een ontwikkeling 

ingeslagen van een balans vinden tussen niet alleen toetsende GMR maar ook aan zet zijn 

als een interactieve GMR.  

Marjo Knabben, voorzitter van de GMR 
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1.Werkwijze Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad. 

1.1 Samenstelling  

De GMR bestaat uit 7 ouders en 7 personeelsleden.  

In Juli hebben we afscheid genomen van de GMR leden: Mark Kuper, Esther Rutten, John 

Verstappen, Edwin Dohmen en Kirsten Born. De eerste vier waren niet herkiesbaar. Kirsten 

Born heeft haar plaats afgestaan aan een andere enthousiaste ouder. 

 

Schooljaar 2020-2021 Schooljaar 2021-2022 

Oudergeleding 

 

Personeelsgeleding 

 

 

Oudergeleding 

 

Personeelsgeleding 

Koen Kodde 

OBS De Uitkijktoren 

Marjon Gerris 

OBS De Uitkijktoren 

 

Koen Kodde  

OBS De Uitkijktoren 

 

Marjon Gerris 

OBS De Uitkijktoren 

Greg Buchardt 

OJBS De 

Duizendpoot 

Mark Kuper 

OJBS De 

Duizendpoot 

Greg Buchardt 

OJBS De 

Duizendpoot 

 

Julia Battistella 

OJBS De 

Duizendpoot 

 

Imke Stals 

OBS Molenakker 

Floor van Lith 

OBS Molenakker 

 

Imke Stals 

OBS Molenakker 

 

 Floor van Lith 

OBS Molenakker 

Kirsten Born 

BS Het Dal 

 

Marjo Knabben 

BS Het Dal 

 

Robbert-Jan Ensink 

BS Het Dal 

Marjo Knabben 

BS Het Dal 

John Verstappen 

BS St.Jozef 

 

Maria Gubbels-

Korten 

BS St.Jozef 

Janske v. Santvoort 

BS St.Jozef 

Maria Gubbels-

Korten 

BS St.Jozef 

Edwin Dohmen 

OBS Graswinkel 

 

Esther Rutten 

OBS Graswinkel 

 

Edwin Lormans 

OBS Graswinkel 

Liesbeth Keijsers 

OBS Graswinkel 

Selma Unal 

Brede School Moesel 

 

Anouk Peeters 

Brede School Moesel 

 

Selma Unal 

Brede School Moesel 

Anouk Peeters 

Brede School Moesel 
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1.2 Achterban 

De medezeggenschapsraden van de scholen vormen onze achterban. Zij ontvangen vanuit 

de leden van de GMR  terugkoppeling van thema’s die in de overlegvergaderingen met het 

College van Bestuur worden besproken. 

 

1.3 Bevoegdheden GMR 

De belangrijkste bevoegdheden van de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad zijn 

vastgelegd in artikel 10 t/m 14 van de Wet Medezeggenschap op scholen (WMS) De GMR 

speelt een rol bij aangelegenheden die van gemeenschappelijk belang zijn voor alle scholen 

van de stichting Eduquaat. Hierin is onderscheid gemaakt tussen instemmingsbevoegdheid 

en adviesbevoegdheid.  

 

2. Bijeenkomsten 

Het afgelopen jaar is de GMR acht keer in vergadering bijeengeweest en heeft een 

schriftelijke besluitenronde plaatsgevonden:  

- 27 januari 2021 
- 23 maart 2021 
- 20 april 2021 
- 29 juni 2021 
- 13 juli 2021 
- 30 september 2021 
- 18 oktober 2021 
- 16 november 2021 

 

Het is verplicht dat de GMR minimaal tweemaal per jaar overlegt met de toezichthouder. De 

GMR en de RvT hebben hier een gezamenlijk belang, namelijk bijdragen aan een goed 

bestuur van de school. 

Op 20 april en op 16 november hebben er gezamenlijke bijeenkomsten plaatsgevonden met 

vertegenwoordigers van de RvT, college van Bestuur, de GMR en de MR’en.  

De vergadering van 20 april werd georganiseerd door de GMR. De avond heeft in het teken 

gestaan van het bespreken van de impact van Covid op de scholen en een evaluatie van het 

Koersplan. De vergaderingen vonden online plaats. 

De vergadering van 16 november was voor de geledingen werd georganiseerd door de RvT 

en stond in het teken van "Krapte op de onderwijs-arbeidsmarkt” 
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3. Werkgroepen 

Het werken met individuele expertise rond beleidstukken en het werken met werkgroepen 

is in ontwikkeling binnen de werkwijze van de GMR. Enkele mensen hebben individueel hun 

expertise ingezet en een aantal anderen hebben samen in het kalenderjaar 2021 de 

volgende items besproken:  

- Individuele expertise financiën: Koen – Selma  

- Werkgroep start ontwikkeling GMR: Marjon – Maria – Selma - Marjo 

Daarnaast hebben we bij onze nieuwe ontwikkelingen als GMR gebruik mogen maken van 

de diensten van Kees Roest trainer/adviseur/begeleider bij MEDE advies- en trainingsbureau 

op het gebied van ontwikkeling van medezeggenschap, arbeidsverhoudingen en 

arbeidsvoorwaarden.  

 

4. Aan de GMR ter instemming voorgelegd 

Op verschillende besluiten van het College van Bestuur moet instemming worden gevraagd 

aan de GMR. De besproken documenten zijn in lijn met het meerjarenbeleidsplan. In het 

kalenderjaar 2021 heeft de GMR  instemming verleend aan het volgende: 

• AVG H8 De GMR verleent instemming, na wijziging 3 punten. 

• Jaarverslag 2020 

• Klokkenluidersregeling 

• Mobiliteitsbeleid: De GMR gaat over tot instemming mobiliteitsbeleid met als 

voorwaarde de toevoeging over gedwongen mobiliteit. 

• Vakantierooster 2021-2022 

• BFP 2021-2022 

Voor een uitgebreide toelichting t.a.v. de keuzes en afwegingen die zijn gemaakt om te 

komen tot bovenstaande besluiten verwijzen wij u naar de notulen van de GMR  

vergaderingen. 

 

5. Aan de GMR ter advies voorgelegd 

Op verschillende besluiten moet advies worden gevraagd aan de GMR. In het kalenderjaar 

2021 heeft de GMR-advies gegeven op de volgende documenten: 

• Jaarbegroting 2021 en meerjarenbegroting 2021-2024 (advies) 

• Jaarverslag 2020 (bestuur, GMR, RvT) 

• Nieuwkomers/NT2 
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Voor een uitgebreide toelichting t.a.v. de keuzes en afwegingen die zijn gemaakt om te 

komen tot bovenstaande besluiten verwijzen wij u naar de notulen van de GMR-

vergaderingen. 

 

6.Ter informatie gedeeld met de GMR 

De bestuurder deelt veel zaken met de GMR ook als de GMR daar in formele zin niet mee in 

hoeft te stemmen of als er geen adviesrecht bestaat. De GMR stelt deze openheid zeer op 

prijs en is op deze manier instaat op het moment dat er wel sprake is van een instemmings-

of adviesrecht dit beter vorm te geven. In het kalenderjaar 2021 hebben de GMR en de 

bestuurder met elkaar de volgende onderwerpen besproken: 

• Tevredenheid enquête 

• Verslag november 2020 

• Continurooster 

• Marap1 

• Marap 2 – schooljaar 2020-2021 

• Informatie over het begrotingsproces 2022-2025 

 

 

 


